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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: България подкрепя „Плана за действие за природата, хората и икономиката“ на ЕК 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57434 
 

 
 

Текст: България подкрепя ревизирания проект на „План за действие за природата, хората и 
икономиката“, който е приет от Европейската комисия. Това стана по време на заседанието на 
министрите на околната среда в Люксембург, на което участва министърът на околната среда и водите 
Нено Димов. Планът цели подобряване на прилагането на директивите за птиците и за хабитатите в 
НАТУРА 2000. Министър Димов подчерта пред своите колеги, че мерките трябва да бъдат с ясен 
приоритет, основно в полза на хората и икономиката. „Опазването на околната среда не е самоцел, а 
трябва да се държи сметка как се приема от регионите и от бизнеса. Трябва да бъде търсен баланс 
между биоразнообразието, икономическото развитие и подобряването на качеството на живот на 
хората“, допълни той. 
Министрите по околната среда се обединиха, че Планът за действие е полезен инструмент за прилагане 
на европейското екологично законодателство в областта на опазването на природата. Отчетено бе, че 
Планът за действие следва да се прилага на национално и на европейско ниво. Необходимо е 
ефективно интегриране на политиката по биологичното разнообразие и Натура 2000 в останалите 
секторни политики –  селскостопанската, енергийна, регионална. Подобни съображения следва да 
бъдат отчетени на всички нива за успешното действие на Плана и положителните резултати от 
прилагането му. 
В съответствие с инициативата за по-добро законотворчество Европейската комисия предприе през 
2014 г. цялостна оценка на директивите за опазване на природата (известна като „проверка за 
пригодност“). При проверката за пригодност бе установено, че директивите за опазване на природата са 
подходящи, но че за постигането на техните цели и реализирането на пълния им потенциал трябва 
значително да се подобри тяхното прилагане. Комисията взе решение за разработване на конкретен 
план за действие, с който да се подобри прилагането на директивите и тяхната съгласуваност със 
социално-икономическите цели и да се осигури по-широкото участие на националните, регионалните и 
местните органи, заинтересованите страни и гражданите. 
Планът за действие обхваща четири приоритетни области с петнадесет конкретни действия. Целта му е 
да се дадат насоки за по-добро прилагане на директивите за опазване на природата, с цел постигане на 
целите за биологичното разнообразие за 2020 г., намаляването и предотвратяването на загубата на 
биологично разнообразие, постигане на устойчивост спрямо изменението климата, както и 
смекчаването на последиците от него. 
 

 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Екоорганизация и граждани атакауват в съда програмата срещу мръсния въздух в София 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/06/20/2992704_ekoorganizaciia_i_grajdani_atakauvat_v_suda_progra

mata/ 
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Текст:  Eдна екологична организация и няколко граждани обжалват програмата срещу мръсния въздух в 
София с мотива, че тя няма да постигне нужния положителен ефект. Това е втората подобна гражданска 
жалба в съда по проблема със смога в столицата в рамките на по-малко от месец. 
В понеделник (19 юни) "За Земята-Достъп до правосъдие" заедно с трима граждани на София са внесли 
жалба в Административен съд — София, срещу приетата на 18 май Програма за управление качеството 
на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 - 2020 г. 
Според жалбоподателите дългоочакваната програма, която трябваше да влезе в сила още преди две 
години, няма да доведе до необходимото по-добро качество на въздуха в столицата. Лошото качество 
на въздуха се свързва с множество здравословни проблеми, включително рак и сърдечни заболявания. 
"От изключителна важност е отговорните институции да предприемат мерки, които дават реални 
резултати в най-кратък срок, както изисква европейското законодателство", подчертават от "За Земята". 
Освен забавянето, което не е компенсирано с предложения за наваксване, значителен пропуск според 
тях е, че програмата не включва анализ и мерки срещу фините прахови частици с размер 2.5 микрона, 
които са по-същественият фактор, влияещ върху човешкото здраве, за разлика от тези с размер 10. 
Ивайло Хлебаров, съветник към екологичната организация, посочва, че Столичната община даде 30 дни 
за коментари по предложената програма, но въпреки това тя не представи и коментира публично 
получените предложения от заинтересовани граждани и организации. "Версията, която беше гласувана, 
не беше обществено достъпна и отново не адресира адекватно двата източника на замърсяване — 
отоплението с въглища и дърва и автомобилния транспорт", твърди той. 
"Чистият въздух е едно от основните човешки права. С участието си в тази жалба аз изразявам 
гражданската си позиция и несъгласие с начина, по който Столична община решава проблема със 
замърсения въздух в столицата", посочва Меглена Антонова, един от жалбоподателите. 
За последните 13 години това е третата програма за качество на въздуха на Столичната община. В края 
на май група НПО и адвокати под името "Група за чист въздух" излязоха с колективен иск срещу 
бездействието на Столичната община по замърсяване на въздуха в София. Те твърдят, че в периода 2015 
- 2017 г. въпреки сериозните нива на замърсяване с фини прахови частици от общината не предприемат 
никакви мерки, за да предпазят населението на града. 
"Дневник" изпрати запитване до общината с молба за коментар за съдебните обжалвания срещу 
програмата й. 
 

 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Модна линия: биоразградими тениски 

Линк: http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/06/19/2991987_modna_liniia_biorazgradimi_teniski/ 
 

 
 

Текст: Търговската верига за облекло "Си енд Ей" (C&A) неотдавна пусна първата си модна линия 
биоразградими тениски, доставяйки 400 хил. от новите дамски блузи в цяла Европа, информира ДПА. 
Компанията иска да докаже, че е възможно да има екологично съобразена мода за световния пазар. 
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Преди това такива тениски се намираха трудно в утвърдените вериги за дрехи и бяха характерни 
предимно за марките с подчертано екологичен подход. 
Според Доналд Бренинкмайер, член на борда на C&A, компанията се опитва да се отдалечи от сегашния 
модел на мода за еднократна употреба. 
Плановете за рециклиране и повторна употреба трябва да започват още на етапа на проектирането, 
посочва компанията. 
Новата линия на C&A е от органичен памук и не се използват токсични бои. Оптимизирано е 
използването на енергия и вода, за да се опази околната среда. 
Екозащитниците реагират положително, но предупреждават, че има още много да се върши в тази 
посока. 
Александра Першау, текстилен експерт в "Грийнпийс", не е чак толкова оптимистично настроена. 
Да се мисли за рециклирането и повторната употреба на тениската от самото начало е стъпка в 
правилната посока, коментира Першау. 
Дори дрехите да са биоразградими, ако продължаваме да купуваме и консумираме в големи 
количества, не помагаме особено на природата, посочва тя. 
По думите й днешните дрехи имат по-малък живот и това трябва да спре. Модната индустрия трябва да 
прекрати този бизнес модел, целящ колкото се може повече продажби. 
Не само природата може да има полза от такива инициативи, посочва маркетинг експертът Мартин 
Фаснахт. 
Щадящите природата дрехи могат да подобрят имиджа на компаниите сред потребителите. Обаче това 
е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. 
Особено младежите искат дрехите им да изглеждат яко и стилно. Не е лесно това да се свърже с 
устойчивото развитие, отбелязва Фаснахт. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Швеция прие закон за постигане на нулеви нетни емисии до 2045 г. 

Линк: https://greentech.bg/archives/72681 

 

 
 

Текст: Швеция прие цялостно ново законодателство в областта на климата. Политиците в страната 
гласуваха нов закон, който залага целта страната да се превърне в „източник на нулеви емисии” до 2045 
г. 
Новата норма затяга екологичнто законодателство в страната, като надминава по-раншната цел – 
страната да стане “въглеродно неутрална” до 2050 г. Новата регулация беше приета с 254 гласа “за“ 
срещу 41 “против“. Самите предложения разработени от междупартийна комисия, включваща седем от 
осемте парламентарни партии в Швеция. Само десните шведски демократи се обявиха срещу процеса. 
Новото зелено законодателство ще даде допълнителен тласък на зелената икономика на Швеция, 
подчерта Стина Бергсрьом от Зелената партия. „За да може Швеция да продължи да играе водеща роля 
в прехода към климатично-интелигентно общество, ние имаме нужда от дългосрочна и стабилна 
политика за климата”, каза тя. “Най-накрая имаме точно това”. 
С този ход Швеция става и първата страна, която значително затяга своите цели в областта на климата 
след Парижкото споразумение от декември 2015 г. Франция и няколко други държави заявиха, че ще се 
стремят да затегнат своите цели в близко бъдеще като част от всеобщата опозиция срещу решението на 
САЩ да напусне споразумението. 
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“Това е важна победа не само за Швеция, но и за всички, които се интересуват от бъдещето на нашата 
околна среда”, каза в изявление Гарет Редмънд-Кинг, ръководител на отдела по климата и енергетиката 
във WWF. 
 
 

Източник: 24plovdiv.com 
 

Заглавие: Над 1,5 тона отпадъци събраха в Коматево 

Линк: http://24plovdiv.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-15-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B2-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE/ 

 
 

Текст: Все по-добри резултати бележи пилотният проект за разделно събиране на отпадъци „От врата 
на врата“ в квартал „Коматево“. Това отчетоха месец и половина след старта му директорът на 
Дирекция „Екология“ в Община Пловдив Василка Чопкова и директорът ОП „Чистота“ Иван Стоянов. Те 
припомниха, че в началото на май на домакинствата в пловдивския квартал започна раздаването на 50-
литрови жълти чували, в които да се изхвърлят отпадъци от пластмасови, метални и хартиени опаковки. 
Два пъти месечно – на точно определени дати и часови диапазон екипи на „Чистота“ събират 
напълнените чували. При 3-те досегашни събирания – на 3 и 17 май, както и на 7 юни, броят на чувалите 
е съответно 80, 200 и 340, което бележи увеличение от над 4 пъти. Над тон и половина е събраният 
досега отпадък, който се извозва за сортиране и се предава на крайни преработватели за рециклиране. 
Първоначалните резултати са оптимистични за успешното приключване на проекта. Съществена заслуга 
имат както общинските еколози, така и ОП „Чистота“, които от самото начало на проектната идея на 
място осъществяват активно персоналното информиране и организиране на жителите на квартала. 
Директорите на двете общински институции Василка Чопкова и Иван Стоянов лично участваха в 
разяснителната кампания в „Коматево“ за ползите от разделното събиране на отпадъците. В резултат на 
това по собствено желание към проекта се включиха и хората от жилищните блокове в квартала. 
Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ и ОП „Чистота“ благодарят на гражданите за 
активната им позиция и напомнят, че следващото събиране на жълти чували по график е предвидено за 
21 юни.  
 


